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Umlivroqueabreumanova
coleçãodaSummusEditorial.
AorganizaçãocoubeaSergio
VilasBoas.OsartigosdeFor-
mação&InformaçãoAmbien-
tal–Jornalismoparainicia-
doseleigos(206págs.,R$
36,40)mostramoquea im-
prensafaz,deixadefazerou
poderiaestar fazendopara
atrairaatençãoparaospro-
blemasdomeioambiente.Os
temasdecadaartigo:ener-
gia,água,alimentos,ecossis-
temas,empresasecidades.
OsautoressãoAndréAzeve-
dodaFonseca,CarlosTautz,
EduardoGeraque,OdoPrima-
vesi,ReginaScharfeRoberto
VillarBelmonte.

OCafé Pilão e aGol anun-
ciamhoje umapromoção
emque os participantes de-
vem responder quantos pa-
cotes deCafé Pilão a vácuo
Abre e Fecha Fácil, de 500
gramas, cabemnobagagei-
ro da novo avião 737-800
daGol. Quemacertar a res-
posta correta concorrerá a
umadas 20 viagens para
quaisquer destinos que a
companhia opera noBrasil,
comdireito a acompanhan-
te, hospedagem, alimenta-
ção e traslado.

OClube deCriação deSão
Paulo (CCSP) lança, naquin-
ta-feira, com festa noMo-
rumbiHall, o 30.º Anuário,
espécie de bíblia da publici-
dade brasileira. Foram ins-
critas 5.208 peças, das
quais 556 serão exibidas na
publicação.OCCSP tam-
bém lança a revistaPasta,
que vai exibir bimensalmen-
te osmelhores trabalhos de
criação publicitária.

PãodeAçúcartraz festa
deParisparaasgôndolas

Odiretor deMarketing do
HSBC,GlenValente, está
sorrindo à toa coma con-
quista doGrandPrix de cam-
panha doPrêmio Colunis-
tas. Criada pela JWTCuriti-
ba, apostou no regional. Já
aNBS vibra comoprêmio
demelhor comercial. O fil-
me para aTelemar,mostra
umrapaz correndopara con-
tar ao amigo que está sain-
do comJulianaPaes.

q
SEXTA-FEIRA
AGRONEGÓCIOS

Há13anos, a redePãode
Açúcar investenomarketing
musical comoprojetoPão
Music.Agora, a rededecidiu
transformar emDVDoseu
mais imponente show,oVi-
vaBrasil, realizadoemPa-
ris, emparceria comosócio
Casino, nodia 14de julhoe
que reuniu artistas como
GilbertoGil, GalCosta, Leni-
ne,DanielaMercuryeSeu
Jorge.A idéiaé transformar
esses showsemprodutos.

Gol e Café Pilão darão
viagens pelo Brasil

HSBCcomemoraprêmio
porcampanharegional

Clube de Criação lança
anuário e uma revista

q
QUARTA-FEIRA
PROJETOSSOCIAIS

MÚSICA

Omeio ambiente nas
páginas dos jornais

PROMOÇÃO

REGIONALISMO

FESTA

LIVRO

q
SEGUNDA-FEIRA
MÍDIAEPUBLICIDADE

FOCONa propaganda, terceira idade
não é sinônimo de aposentadoria
Agências recorrem a pessoas mais velhas para vender de margarina a planos de previdência

q
QUINTA-FEIRA
CARREIRAS

q
TERÇA-FEIRA
MICROEMPRESAS

MÍDIAEPUBLICIDADE

Coca-Cola emprestou sua
cor ao Natal e a Papai Noel
Em 1931, multinacional de refrigerantes inovou marketing
natalino e agora traz pingüins para interagir com ursos

CarlosFranco

Aos 83 anos, o comerciante
Braz Baccaro é uma das estre-
las da propaganda da Skol, que
mostraa turmada terceira ida-
denumbingo.Ali, a festacome-
ça com o arremesso de ovinhos
decodornaemsubstituiçãoàre-
tiradadebolasnumeradasnum
ritmo morno e sonífero de
preenchimentos das tradicio-
nais cartelas. Baccaro ficou fe-
liz com sua participação no co-
mercial criado pela agência de
publicidade F/Nazca. Agora
quermais,muito alémdosR$ 2
mil recebidos como cachê pela
gravação que levou dois dias e
naqual,conta,deuparasediver-
tir muito. “Estou esperando o
próximo”, diz, animado e pron-
to para entrar em cena.
Essa campanha, a qual Bac-

caro emprestou o talento, trou-
xe uma nova assinatura para a
cerveja – “Com Skol tudo fica
redondo”–quenãosubstituiuo
bordãodesceredondo,masdeu
novo apelo ao produto ao pôr
em cena um consumidor geral-
mente relegado a segundo pla-
no.
Há hoje no Brasil, segundo

dados do IBGE, 27 milhões de
pessoas com mais de 50 anos.
Secadaumadessaspessoasga-
nhasseapenasosaláriomínimo
de R$ 300, haveria, todo mês,
R$8,1bilhõesparasereminjeta-
dosnaeconomia.Mascomotra-
balhamemuitosnessafaixaetá-
ria estão no auge das carreiras,
esse valor pode triplicar. E, co-
moamedicinaevoluiacadadia,
essa turma vai ainda mais lon-
ge, e o dinheiro que tem é alvo
dediversascampanhaspublici-
tárias.
Oproblemaéqueapublicida-

de ainda é reticente em pôr em
cena a terceira idade. Por isso,
causou surpresa que, neste
ano, várias campanhas trocas-
semjovensporhomensemulhe-
res de cabelos brancos.
Primeiro, foi a enxurrada de

comerciais, estrelados por He-
be Camargo e Nair Belo, por
exemplo, que assumem a idade
maduracommuitohumor,pro-
curando seduzir os aposenta-
dos com o crédito consignado.
As campanhas devem ter pros-
seguimento.Alémdelas,planos
de previdência privada, como

os do Bradesco e Itaú, procu-
ram passar, na publicidade,
uma imagemde velhice feliz.
Nem as campanhas publici-

tárias de margarinas, que du-
rante décadas realçaram famí-
lias felizes, escaparam. Ho-
mens e mulheres da terceira
idade começaram a protagoni-
zá-las,mostrandoquemargari-
nas que possuem vitaminas e
não têmcolesterol sãogarantia
de que essa geração ainda vai
acompanhar o desenvolvimen-
todosnetosebisnetoscommui-
ta saúde e vitalidade.
E é essa preocupação em se

manter ativo o alvo de várias
açõesdemarketing,dediferen-
tessegmentosdaeconomia.Se-
jadefabricantesdebebidas,co-
mo mostra a cerveja Skol, até

estimulantes sexuais. Afinal,
são os homens acima de 50
anos o principal mercado do
Viagra, daPfizer, que temven-
das anuais de mais de US$ 60
milhões, e de concorrentes co-

mo o Cialis, da Eli Lilly.

PONTE
Este é um segmento que busca
em garotos-propaganda bem
maduros,comoPelé,apontepa-
ra fazercontatocomumconsu-

midornormalmentereticentee
incrédulo,que játemhábitosde
consumoarraigados,mas pode
se modernizar, como mostra o
cartão de débito Mastercard,
em campanha criada pela Mc-
Cann-Erickson.Umsenhor sai,
usa o cartão de débito para to-
das as suas compras, mas che-
ga em casa e o guarda debaixo
do colchão, “porque conservar
velhos hábitos não tem preço”.
Esse público também é o alvo
dosetordecosméticos,comcre-
mes anti-rugas que levam assi-
naturas, entre outros, deAvon,
Natura eOBoticário.
Nos planos de previdência
privada,os idosos tambémapa-
recemdebemcomavida.Opre-
sidente da F/Nazca, Fábio Fer-
nandes, que criou o comercial

da Skol, ficou realizado com
o resultado. “Há sempre
umaexpectativadecomose-
ráareação,etodosqueenvia-
ram comentários à agência
ou ao fabricante gostaram
da forma bem-humorada
comque forammostrados.”
Fernandes diz queumdos
comerciais de que mais gos-
ta e que focaliza a vitalidade
da terceira idade foi veicula-
do há mais de 10 anos, nos
Estados Unidos, pela Pepsi.
Os entregadores erram: a
caixadoconcorrente,aCoca-
Cola, cheganauniversidade,
e a da Pepsi, no asilo. Na ce-
na, seguinte, os universitá-
rios apareciam jogando xa-
drez e as universitárias bor-
dando, enquanto no asilo a
festa,commuitorock,rolava
solta.
ParaFernandes, reconhe-
cer a importância desse con-
sumidorémaisqueumaobri-
gação. “Não podemos ser cí-
nicosapontodejogarmosto-
doofocodascampanhasnes-
se consumidor quando ele
tem 30, 40, 50 anos, e depois
ignorá-losolenemente,quan-
do passa dos 60.”
Os mais velhos também,
acredita Fernandes, têm a
vantagem de emprestar hu-
moreexperiênciaaoscomer-
ciais. É o caso da vovó que
ensina os netos a limpar o li-
quidificador; a que parece
surda, mas ouve melhor que
todos; e, ainda, as que sur-
preendem jogando bola ou
queemprestamacredibilida-
dea receitasculinárias ecui-
dados com os netos.
Eessecasamento entreos
talentos da maturidade e a
publicidaderesultaemsitua-
ções, no mínimo, divertidas.
A agência Giovanni, FCB,
porexemplo,buscouumaoc-
togenária, dona Hermelin-
da, para chutar o balde em
nome do limpador com bri-
lhoOptimumProntoUso.
A modelo fez tanto suces-
so que foi parar no rótulo do
produto, e fechou contrato
deexclusividadecomafabri-
cante SC Johnson. Aos 83
anos, Hermelinda, nos co-
merciais e nos rótulos, é a
mais nova estrela da propa-
ganda.●

TRADIÇÃO -Umdosprimeiroscartazescoma imagemdePapaiNoel

‘Osmaisvelhos
emprestamhumor
eexperiênciaaos
comerciais’

ACoca-Cola começa a veicular
estasemanasuaesperadacam-
panhadeNatal,quetrazumele-
mento novo para contracenar
comos ursos populares: os pin-
güins. Eles entram em cena ao
somdeLitleSaintNick,dosBea-
ch Boys, uma versão mais mo-
derna das canções natalinas,
nempor issomenos emocional.
Osfamososursos,querende-

ram também louros à agência
de publicidade McCann-Erick-
son, sãodespertadospelobaru-
lho de uma festa promovidape-
los pingüins. Um deles oferece
ao urso uma garrafa. É a senha
para que todos participem do
Natal de Coca-Cola.
Mas a magia do Papai Noel,

tal qual o conhecemoshoje, que
embala os natais ocidentais e
que teve origem no marketing
global da empresa sediada em
Atlanta,naGeórgia (EUA), não
sairá de cena.
A empresa continua inves-

tindo nas suas caravanas, com
caminhões decorados e carre-

gados de lâmpadas que anun-
ciamanatividade.Éumtremen-
dosucessonosEstadosUnidos.
No Brasil, terceiro mercado
mundial da Coca-Cola, depois
dos americanos e mexicanos, a
multinacional tem tentado le-
var amesma emoção ao consu-
midor, mas sem asmesmas ex-
pectativas que essa ação de
marketing de relacionamento
despertanopúblicoamericano.
E de Natal e globalização, a

Coca-Cola é indiscutivelmente

mestre. Em 1931, por meio do
traço do ilustrador Haddon
Sundblom, a empresa coloriu
devermelho,acoroficialdopro-
duto,os trajesatéentãoverdes,
e emprestou uma facemais hu-
manaaovelhinho, que tinha ca-
ra de duende.
Desde então, o Papai Noel

criado por Sundblom estrelou,
ano a ano, as campanhas publi-
citárias da Coca-Cola até 1966.
Eacabouconstantementeasso-
ciadocomoosímbolodeSãoNi-

colau. Alguns historiadores
acreditam, segundo dados
coletadospelaprópriaCoca-
Cola, que a lenda começou
no século IV, quando Nico-
lau, o primeiro bispo de Mi-
ra,naÁsiaMenor(hojeaTur-
quia) ficou conhecido por
suabondadeeajudaàscrian-
ças, as quais distribuía brin-
quedos que acomodava em
imensos sacos.
Inúmeras histórias, po-

rém,foramescritaspelascul-
turasholandesaealemã,que
alternadamente apelidaram
obispo de “SanctHerr ‘Cho-
las”, “Sinter Claes”, “Sin-
terklass”, “Pelze-Nichol” ou
“SintNocoloses”, o santopa-
droeiro das crianças. Os bri-
tânicosmaistardeanglicani-
zaram o nome para “Santa
Claus”. E o Papai Noel pas-
sou a ser o símbolo com o
qual o comércio embala as
suas vendas e alguns países,
próximos ao Pólo Norte, co-
mo a Finlândia, ganham di-
nheiro com turismo, culti-
vando o sonho do bom velhi-
nho que, em dezembro, sai
com seu trenó, puxado por
velozesrenasparadistribuir
presentes às crianças de to-
doomundo.SóquehojeaCo-
ca-Cola também investe pe-
sadonos refrigerantes diet e
light para conter a onda de
críticas à obesidade, que dá
charme ao velhinho bona-
chão, de bochechas coradas
que éNoel.● C.F

TALENTO –BrazBaccaro (acima)esperanovosconvites.Abaixo, comerciaisdaceraOptimumedaSkol

Almap/BBDO
baterecorde
deprêmios

DIVULGAÇÃO

AagênciaAlmap/BBDO,co-
mandada pelos publicitá-
rios José Luiz Madeira e
Marcello Serpa, comemora
a conquista demais umprê-
mio. Foi a agência do ano na
38ªediçãododisputadoPrê-
mio Colunistas, coordena-
do anualmente pelaEditora
Referência.
O prêmio foi recebido na

noite de quarta-feira, na Ci-
nemateca Brasileira, em
São Paulo. Paulo Giovanni
levouaestatuetadePublici-
tário do Ano, enquanto Ma-
rioD’Andrea, da JWTCuri-
tiba, ficou com a de Profis-
sional de Propaganda do
Ano. O Grupo Telemar foi
eleito o anunciante do ano e
a Rede Globo, que comemo-
rou40anosem2005,oveícu-
lo de comunicação do ano.
A premiação da Almap/

BBDO ocorre uma semana
depois de a agência figurar
como a mais premiada do
mundo no Gunn Report,
criado em 1999 pelo diretor
mundial de criação da agên-
ciaLeo,Burnett,DavidGun.
É a primeira vez que uma
agência lidera o rankingpor
mais de um ano. ● C.F.

MONALISA LINS/AE E DIVULGAÇÃO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 nov. 2005. Economia. p. B10. 




